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علي شعبان يصل اليوم 
يصل في الس���اعة ال� 7 مس���اء اليوم 
رئيس مجل���س ادارة نادي الصليبخات 
علي ش���عبان قادما من لندن بعد قضاء 
حوالي 3 اشهر لتلقي العالج واجرى خاللها 
عمليتني جراحيتني، وسيكون في استقباله 
باملطار نائب رئيس مجلس ادارة النادي 
محمد الهاجري وامني الس���ر سعد عناد 
واعضاء مجل���س االدارة الى جانب عدد 
من الشيوخ واملسؤولني وجماهير نادي 

الصليبخات.
من جانبه، قال الهاجري ان عودة علي 
ش���عبان معافى اثلجت صدورنا ملا لهذا 
الرجل من مكانه كبيرة في قلوب اجلميع، 
وملا يتمتع به من اخالص وروح رياضية 
كبيرة جعلت الكل يحبه ويحترمه ويقدره. 
واضاف ان نادي الصليبخات في شوق الى 
عودته الكمال مسيرة العطاء والتطوير 
واالزدهار التي بدأت معه، وسنعمل بكل 
جد واجتهاد من اجل ان يكون النادي من 
االندية املتقدمة، وهذا الرجل ميلك اخلبرة 

الكافية للنجاح.

حامد العمران
ينطلق اليوم دوري الدمج لكرة 
اليد ال� 44 على صالة الشهيد فهد 
األحمد في مقر االحتاد بالدعية، 
حي���ث يقص ش���ريط االفتتاح 
العربي وكاظمة في ال� 4:30 مساء 
بلقاء يطمح فيه الفريقان لتسجيل 
بداية قوية وانطالقة نحو الدوري 
املمتاز، وفي املباراة الثانية يبدأ 
الفحيحيل حملة الدفاع عن اللقب 
امام الساحل في لقاء من جانب 
واحد في ال� 6، وفي املباراة الثالثة 
يلعب الكويت م���ع خيطان في 

ال� 7:30.
وسيلعب الدوري من مرحلة 
واحدة مبشاركة 14 فريقا وبعد 
انتهاء املرحلة األولى، تتنافس 
الفرق الستة األولى على لقب 
بطولة ال���دوري املمتاز، فيما 
تلعب الفرق ال� 8 االخرى على 
لق���ب بطول���ة دوري الدرجة 

األولى. 
تعتبر املب���اراة األولى التي 
جتمع األخضر مع البرتقالي هي 
األهم لتقارب مستوى الفريقني 
على الرغم من ان العربي حقق 
املركز الثاني في املوسم املاضي، 
وكاظمة كان ضمن دوري الدرجة 
االول���ى اال ان طموح البرتقالي 
مختلف في املوسم احلالي بقيادة 
املدرب املصري باسم السبكي الذي 
عرف كل نقاط الضعف والقوة في 
فريقه من خالل مباريات البطولة 
التنشيطية، وسيعمل على تالفي 
السلبيات التي واجهته في بداية 

املوسم.
العربي فسيلعب بقيادة  اما 
املدرب التونس���ي خالد عاشور 
ال���ذي جه���ز الفريق بالش���كل 
املناسب خالل املعسكر واملشاركة 
في البطولة العربية وان كانت 
املش���اركة في التنش���يطية لم 
ترض طم���وح جماهير ومحبي 

جانب من تدريبات املنتخب الوطني للهوكي 

الشيخ طالل الفهد فخور باستضافة قطر ملونديال 2022

الكويت يعول على جاسم محمد

علي شعبان

مبارك الخالدي
يقام ظهر اليوم مبقر الهيئة العامة للشباب 
والرياضة حف��ل توق��يع ع��قد انش���اء وص���يانة 
صال���ة اجلم��باز والغط���س بن���ادي الكويت 
بحضور املدير العام للهيئة د.فؤاد الفالح وممثل 
عن نادي الكويت ومهندسي قطاع االنشاءات 
بالهيئة وممثلي ش���ركة ساي منفذي املشروع 
ومهندسي مكتب م. اشواق املضف لالستشارات 

الهندسية مصمم املشروع.
من جانبها قالت م. رشا الص��ايغ ان الهيئة 
تس���ير وف��ق برن���امج طم������وح لالرت��قاء 
باملنش�����آت الرياض��ي���ة جلم���ي���ع االندي���ة 
واالحتادات لتواك��ب التطور العاملي في ه��ذا 
اجلانب ومبا يوفر املنش�����أة املالئ��مة البنائنا 
الالعبني والالعبات للتدريب وتنظيم البطوالت 
احمللية والعاملية وفقا النظمة وقياسات االحتادات 

الدولية.
واضافت الصايغ ان تكلفة مش���روع انشاء 

واجناز وصيانة الصالة اخلاصة بنادي الكويت 
بلغ���ت 793930 دينارا على ان يت���م االنتهاء 
منها خالل س���نتني وبذلك تعد لبنة مهمة من 
دعامات البناء والتطوير للنادي وهي سياسة 
القائمني على الهيئة بتطوير املنشآت اخلاصة 

بأنديتنا.
واوضحت ان الهيئ���ة حرصت على ظهور 
املشروع بالشكل الالئ��ق من حيث التص��ميم 
وب��ما يتم���اش���ى مع الط���ف���رة العم���رانية 
ف���ي البالد الضافة الناح���ي���ة اجل���مالية الى 
الت������قنية الفنية العالية اخلاص��ة مبواءم���ة 
الل���وائح  مكونات املشروع وقي���اس���اته مع 
الدولية بالتنس������يق م���ع االحت����اد املع���ني 
لتحقيق اكب���ر اس���تف���ادة ممك��نة من حيث 
توف����ي���ر اج������واء التدريب على من���ش���أة 
قياس������ية وفق القياسات الدولية ومبا يكفل 
اقامة البطوالت احمللية والدولية وفق اللوائح 

واالنظمة العاملية. 

الفحيحيل يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام الساحل والكويت يلتقي خيطان

العربي بمواجهة كاظمة في انطالق دوري كرة اليد 

أكد أنه واثق من ظهور األزرق في كأس آسيا بصورة مشرفة

الفهد: استضافة الكويت لمباريات في مونديال 2022 شأن قطري بحت
التصويت لألمير علي بن احلسني 
في االنتخاب���ات، فوقوف الدول 
العربي���ة معه واجب النه يعزز 
فرص جناحه«. وكان األمير علي 
بن احلسني أعلن ترشحه ملنصب 
نائب رئيس االحتاد الدولي عن 
قارة اسيا في االنتخابات املقررة 
قبيل انط���الق البطولة القارية 

في قطر.
وعن مشاركة الكويت في كأس 
آسيا قال الفهد »الكرة الكويتية 
اليوم في بداية اعادة املش���وار، 
فنحن حاولنا منذ تسلمنا االحتاد 
اعادة تنظيم املنتخبات«، مضيفا 
»انا على ثقة بأن املنتخب الوطني 
س���يظهر بصورة مش���رفة في 

نهائيات كأس اسيا«.
وأوضح »الفوز ببطولة غرب 
آسيا وبطولة اخلليج سيعطي 
ثقة لالعبي األزرق ولكن البطولة 
اآلسيوية تختلف اختالفا كليا عن 
البطولتني الس���ابقتني، الن اداء 
املنتخبات اآلسيوية مثل الصني 
واليابان وكوريا اجلنوبية وكوريا 
الشمالية واوزبكستان يختلف 
عن اداء كرة غرب اسيا ومنطقة 

اخلليج«.

أعلن رئيس احتاد كرة القدم 
الشيخ طالل الفهد ان استضافة 
الكوي���ت او اي دولة خليجية 
اخرى ملباريات في نهائيات كأس 
العالم عام 2022 املقررة في قطر 
شأن يعود للقطريني. وأضاف 
في اتصال مع وكالة الصحافة 
الفرنسية »ان تنظيم الكويت او 
اي دولة خليجية اخرى مباريات 
في مونديال 2022 الذي فازت 
قطر باستضافته هو شأن يعود 

للقطريني واالحتاد الدولي«.
وتابع »قطر هي التي فازت 
بتنظيم املونديال، والقطريون 
هم الذين تعبوا وبذلوا اجلهود 
للحصول على هذه االستضافة، 
ولذلك فإن استضافة عدد من 
الدول املجاورة بعض املباريات 
في نهائيات 2022 شأن قطري 
بحت«، مضيفا »نحن واثقون 
من ان قطر ستنجح في تنظيم 
املونديال وندعم كدول خليجية 

جناحه«.
وق���د حصلت قط���ر مطلع 
الش���هر اجلاري على ش���رف 
كأس  نهائي���ات  اس���تضافة 
العالم 2022 لتصبح اول دولة 

باألحداث الناجحة التي حصلت 
في املنطقة في الفترة املاضية، 
فإضافة الى فوز قطر باستضافة 
مونديال 2022، نظمت مس���قط 
دورة األلعاب الشاطئية وابوظبي 
بطولة العال���م لألندية في كرة 
القدم ودبي بطولة العالم للسباحة 
)داخل حوض صغير( واليمن 
دورة كأس اخلليج العش���رين، 
فضال عن نهائيات كأس اسيا في 

قطر الشهر املقبل ايضا«.
وتطرق الى انتخابات االحتاد 
اآلسيوي فقال »اعتقد أن اي عربي 
او مس���لم ال ميكن ان يتجاهل 

عربية في الش���رق األوس���ط 
تستضيف هذا احلدث العاملي. 
وكان رئي���س االحتاد الدولي، 
السويسري جوزيف بالتر، قال 
قبل نحو اسبوعني انه يعتقد 
»ان بع���ض املباريات قد تقام 
في دول مج���اورة لقطر«، ثم 
أكد م���ن الكويت قبل ايام »انا 
اقتراح باستضافة  أعلنت عن 
بعض الدول اخلليجية ملباريات 
مونديال 2022، لكن القرار ليس 

بيدي بل لدى القطريني«.
واض���اف الفهد »انا كمواطن 
خليج���ي وعربي فخ���ور ايضا 

ندوة للفهد في كلية الحقوق
تنظم إدارة األنشطة الرياضية، عمادة شؤون الطلبة 
بجامعة الكويت، كلية احلقوق، غدا في الثانية عش���رة 
والنصف ندوة بعنوان »الرياضة الكويتية واقع وطموح« 
بحضور رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد وسيحضر 
الندوة لفيف من املسؤولني اجلامعيني من عمادة شؤون 
الطلبة ومديري اإلدارات والشؤون الرياضية والشخصيات 
الرياضية وجمهور كبير من املهتمني بالشأن الرياضي.

غياب عدة العبني لإلصابة وهم 
عبدهلل ومحمد الغربللي ومشاري 
الكندري، وهذا  العتيبي واحمد 
النقص يجعل م���ن مهمة خالد 
الغربللي وعبدهلل اخلميس وخالد 
البرك مضاعفة للمحافظة على 
اداء اخلط اخللفي والعب اخلط 
االمامي جاسم محمد الذي يجب 
استغالله إلمكانياته اجليدة. اما 
املفاجأة  خيطان فيريد حتقيق 
األولى السيما ان الظروف مهيأة 
الكبير في  النقص  لذلك بسبب 

صفوف األبيض.

املباراة بأقل اخلس���ائر السيما 
الذي  الفحيحيل  امام  انه يلعب 
ميلك إمكانيات كبيرة في جميع 
املراكز بقيادة املدرب اجلزائري 

سعيد حجازي.
يود الكويت ف���ي لقائه امام 
خيط���ان تعوي���ض اخفاقه في 
التنشيطية وخروجه  البطولة 
من املولد ب���ال حمص بتحقيق 
الفوز على منافسه حتى يجمع 
النقاط من البداية لتساعده في 
املمتاز،  ال���دوري  الى  الوصول 
وان كان األبي���ض يعان���ي من 

االخضر.
ويدخل األخضر املباراة بضغط 
نفسي اكبر على اعتبار ان الفريق 
يلعب من اج���ل إحراز البطولة 
بعد حصوله على املركز الثاني 
الث���الث األخيرة  البطوالت  في 
على عكس البرتقالي الذي يضم 
مجموعة من الالعبني الش���باب 
الطموحني للمشاركة في دوري 

الكبار فقط.
وف���ي اللق���اء الثان���ي الذي 
يجمع الفحيحيل مع الس���احل 
يطم���ح الثان���ي للخ���روج من 

سجل اإلبطال 
11 مرةالساملية
9 مراتالعربي
6 مراتكاظمة

5 مراتالصليبيخات
5 مراتالقادسية
3 مراتالفحيحيل
مرتانخيطان
مرتانالكويت 

»المعاقين« يعود من غوانزو 4 ميداليات للكويت
في »المبارزة العربية«

اليرموك بطل براعم التنس

يع����ود اليوم وفد نادي املعاقني قادما من مدينة غوانزو الصينية 
بعد مش����اركته في البطولة الباراملبية اآلسيوية أللعاب املعاقني التي 
استمرت ملدة اس����بوع، بعد الفوز مبيدالية فضية في منافسات دفع 
اجللة حققتها الالعبة مها الش����ريعان، فيما سجل الالعب عبدالوهاب 
السعيدي امليدالية البرونزية في لقاءات سالح املبارزة لفئة االيبيه.

ترأس الوفد امني صندوق النادي سعد األزمع الذي اكد ان البطولة 
شهدت منافسات قوية في جميع األلعاب واستطاع العبونا والعباتنا 
حتقيق نتائج جيدة. وقال االزمع ان الدورة شهدت مشاركة عدد كبير 

من الالعبني ومنهم ابطال في العديد من املسابقات.

حقق املنتخب الوطني للمبارزة 4 ميداليات متنوعة )ذهبية وفضية 
وبرنزيتان( ضمن منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية للعمومي 
)للرجال والنساء( املقامة على صالة احتاد اجلودو والتايكوندو، ليحتل 
املركز الثان����ي برصيد 5 ميداليات خلف املنتخب املصري صاحب ال� 
13 ميدالية منها 4 ذهبيات، فيما جاء املنتخب التونسي ثالثا برصيد 

3 ميداليات منها ذهبية واحدة.
ومتكن املبارز احمد عبداخلضر من حتقيق ذهبية مسابقة الفردي 
لسالح )السابر( بعد فوزه على املصري محمود سمير ب� 15 ملسة مقابل 
11 في مباراة متيزت مبستوى فني عال من الطرفني بينما نال الواعد 

عبدالوهاب الزير امليدالية البرونزية بصحبة املصري متيم غازي.
وفي منافسات فردي السيدات لسالح الشيش )الفلوريه( حققت 
املصرية ش����يماء اجلم����ال امليدالية الذهبية بعد فوزها الس����هل على 
مواطنتها اميان شعبان ب� 15 ملسة مقابل 6 ملسات فيما ذهبت امليداليتان 

البرونزيتان لألردنية الرا زيادات والتونسية مرمي الفزاني.
وحققت مصر ذهبيتها الرابعة في البطولة عبر العبها احمد الصغير 
الذي فاز على قيصر غازي مبس����ابقة فردي الرجال لسالح )االيبيه( 
ب� 15 ملس����ة مقابل 8 بينما ذهبت البرونزيتان الى عبدالعزيز الشطي 

واملصري امين فايز.
واعرب الالعب احمد عبداخلضر عن سعادته الكبيرة بإحراز اول 
ذهبية للكويت مؤكدا انه دخل منافسات البطولة بتركيز عال وتعامل 
م����ع كل مباراة في كل ادوار البطولة وكأنها مباراة نهائي حتى حقق 

هذا االجناز في ضوء مشاركة أبطال مميزين.
وقال ان املباراة النهائية كانت صعبة امام املصري احلاصل على 
لق����ب البطولة العربية والبطولة االفريقية اكثر من مرة. واضاف ان 
املنتخب الوطني عازم على تقدمي مستويات قوية وحتقيق املزيد من 

االجنازات في منافسات الفرق.

اختتمت بطولة البراعم حتت 10 سنوات للتنس على مالعب نادي 
خيطان مؤخرا وشارك فيها سبعة اندية هي كاظمة والكويت وخيطان 

والساملية والقادسية واليرموك والتضامن.
وجمعت املباراة النهائية الالعبني حسني علي من الكويت ودانيال 
غسان من الساملية واستمرت ثالث ساعات واستطاع غسان ان يحسمها 

لصاحله ليصبح بطال لبراعم الكويت حتت 10 سنوات.
وفي الترتيب النهائي لالعبني املشاركني جاء دانيال غسان )الساملية( 
في املركز االول وحسني علي )الكويت( في املركز الثاني وعلي حسني 

)الساملية( في املركز الثالث.
من جانبه اشاد امني عام سر احتاد التنس عبدالرضا الغريب بكل 
االندية التي شاركت في البطولة وقال انها متيزت باملستويات املرتفعة 

التي اظهرها الالعبون على الرغم من صغر سنهم.
واضاف انه اس����تمتع بحضور ومش����اهدة املباراة النهائية، وهنأ 

الالعب دانيال غسان بحصوله على املركز االول للبطولة.

العجمي: نستعد آلسياد كازاخستان في التشيك 

املثالية القادرة على صنع الفارق في 
االسياد املقبل وبال اخطاء ساذجة 
الن الهدف منص����ب على حتقيق 
اول ميدالية رس����مية للكويت في 
االسياد في مشاركته الثانية بعد 

تشانغ تشون.

التتويج باملراك����ز الثالثة االولى 
اقتن����اص ميدالية وحتس����ني  او 
تصنيفها في االحتاد الدولي لهوكي 

اجلليد.
واعتب����ر ان املب����اراة االخيرة 
الودية امام الفريق الكندي والتي 

انته����ت بفوز االخير 7-3 اختبار 
مهم كش����ف العيوب التي يعاني 
منها منتخبنا والعمل على ضرورة 
تصحيحها من املدرب التش����يكي 
يان بريشتا ومس����اعده توماس 
ماهوفسكي للوصول الى التشكيلة 

أعلن رئيس جلنة هوكي اجلليد 
فهيد العجمي عن بدء استعدادات 
املنتخب الوطني للرجال خلوض 
دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 
السابعة التي تستضيفها كازاخستان 
من 24 يناير حتى 3 فبراير 2011 
مبدينتي املاتا واالستانة، وتتواصل 
التدريبات اليومية في صالة التزلج 

مبشاركة 26 العبا.
وقال العجم����ي ان التدريبات 
تؤك����د على اهمية املش����اركة في 
االسياد الشتوي وتعتبر احملطة 
املهمة الثانية بعد اس����ياد تشانغ 
تشون الصيني منذ 5 سنوات حيث 
يستعد املنتخب خلوض معسكر 
خارجي في التشيك ملدة اسبوعني 

في بداية الشهر املقبل.
وذكر ان »اسياد املاتا« الشتوي 
الس����ابع في كازاخستان سيكون 
مهما وقد يشهد التتويج ملنتخبنا 
الوطني السيما بعد االقتراح الذي 
قدمه عدد من رؤس����اء االحتادات 
اآلسيوية للعبة الى االحتاد الدولي 
واآلسيوي بضرورة تنظيم البطولة 
من درجتني ليتسنى للمنتخبات 
احلديثة في اللعبة والتي تنقصها 
اخلبرة من احلصول على فرصة 

بتكلفة 793 ألف دينار وينفذ خالل سنتين

توقيع عقد إنشاء صالة الجمباز والغطس بالكويت


